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Voorgesteld raadsbesluit
Uw auditcommissie stelt u voor:
1.
In te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening
2019
2.
Kennis te nemen van het normenkader 2019
3.
Het eerste optiejaar 2020 uit het contract met de accountant te lichten

Samenvatting van het voorstel
De gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen hebben in 2017 met Eshuis Registeraccountants een overeenkomst gesloten voor de
accountantscontrole 2017-2019 met de mogelijkheid deze met drie maal één jaar te verlengen.
Met het nu voorgestelde raadsbesluit worden de voorwaarden vastgelegd voor de controle van de
jaarrekening 2019 van Dinkelland door Eshuis Registeraccountants.
Tevens wordt uw raad voorgesteld het lopende contract met de accountant met een jaar te verlengen.
Aanleiding voor dit voorstel
De accountantswerkzaamheden ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente
Dinkelland zijn aanstaande. Daarvoor is een opdrachtbevestiging nodig. Ook moet er de beschikking zijn
over een normenkader en een controleprotocol waarop de accountant zijn controlewerkzaamheden kan
baseren. Dit voorstel voorziet hierin.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De beschikbaarheid van een opdrachtbevestiging als juridische basis voor de controle van de jaarrekening
2019 en het uitbrengen van een verslag van bevindingen door de accountant.
De beschikbaarheid van een actueel normenkader en controleprotocol.
Argumentatie
Jaarlijks dient de raad van Dinkelland in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor het
betreffende jaar, in casu de controlewerkzaamheden voor het rekeningjaar 2019.
Tevens dient de raad een controleprotocol vast te stellen. Omdat het contract met Eshuis in ieder geval
betrekking heeft op de jaarrekening 2017-2019 heeft de raad op 19 december 2017ook een controleprotocol
2017-2019 vastgesteld. Dit controleprotocol is nu dus nog geldend.
Daarnaast dient de gemeente Dinkelland jaarlijks een normenkader op te stellen voor de accountant. Dit is
een overzicht van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (extern en intern).
Omdat het huidige contract geldt tot en met het jaar 2019 is in de auditcommissies van Dinkelland en
Tubbergen en in het bestuur van Noaberkracht besproken hoe om te gaan met de verlengingsopties in het
huidige contract. Hierbij zijn de voor en tegens afgewogen (risico op geen nieuwe accountant bij een
aanbesteding; risico op kostenstijging; huidige ervaringen met accountant etc.). Hierbij hebben alle hiervoor
genoemde betrokkenen de voorkeur aangegeven om het huidige contract te verlengen en dus het eerste
optiejaar (2020) te lichten. Ook de accountant staat hier welwillend tegenover. De auditcommissie adviseert
uw raad om aldus te besluiten.

Externe communicatie

Over dit besluit wordt niet actief gecommuniceerd.
Financiele paragraaf
De kosten van de accountantscontrole zijn conform contract opgenomen in de (meerjaren)begroting.
Uitvoering
Evaluatie
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De gemeente Dinkelland, de gemeente Tubbergen en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen hebben samen met Eshuis Registeraccountants een overeenkomst voor de
accountantscontrole 2017-2019. Dit betekent dat alle drie partijen hetzelfde besluit tot verlenging moeten
nemen.
Vervolgprocedure:
Na besluitvorming door het bestuur (en de beide gemeenten) zal de accountant hierover schriftelijk worden
geïnformeerd.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2019, nr. 17 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van ;
De raad van de gemeente Dinkelland
Gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 30 september 2019
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
Gelet op het bepaalde in de Controleverordening gemeente Dinkelland 2014
besluit:
1.
In te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening
2019.
2.
Kennis te nemen van het normenkader 2019.
3.
Het eerste optiejaar 2020 uit het contract met de accountant te lichten.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2019
De raadsgriffier,

De voorzitter,

